
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Місце проведення : м. Львів, вул. Щирецька 36 ,  
Спортивний комплекс «Грація». 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Змагання з танцювального спорту є офіційним заходом, що 

затверджені у єдиному календарному плані спортивних заходів 
України за період від 01.01.2020 до 31.12.2020. 

 
Оргкомітет змагань: 

Всеукраїнська Федерація Танцювального Спорту, 
Клуб спортивного танцю «Фокстрот» м. Львів, 

Олена та Андрій Поливка 
+38 (097) 306 72 41, +38 (097) 306 20 04, 

dsc.foxtrot@gmail.com 

 05 грудня, Субота   06 грудня, Неділя 
     
 09:00   09:00 

1 Ювенали 1 E LAT  1 Діти Дебют – 2 Танці 
2 Ювенали 2 E LAT   09:30 

 10:00  2 Діти Дебют Соло – 2 Танці 
3 Ювенали 1 E ST   10:00 
4 Ювенали 2 E ST  3 Діти Школа – 3 Танці 

 11:00   10:30 
5 Ювенали 1+2 D ST    4 Діти Школа  Соло – 3 Танці 
6 Юніори 1 E ST   11:00 
7 Юніори 2 E ST  5 Ювенали 1+2  Дебют – 2 Танці 

 12:30   11:30 
8 Ювенали 1+2 D LAT  6 Ювенали 1+2  Дебют Соло – 2 Танці 
9 Юніори 1 E LAT    7 Ювенали 1  Школа – 3 Танці 

10 Юніори 2 E LAT   12:30 
 14:00  8 Ювенали 1+2  Школа  Соло – 3 Танці 

11 Юніори 1 D ST   13:00 
12 Юніори 2 D ST  9 Ювенали 2  Школа – 3 Танці 

 15:00   13:30 
13 Юніори 1 D LAT  10 Юніори 1+2  Школа – 3 Танці 
14 Юніори 2 D LAT   14:30 

 16:00  11 Діти H – 4 Танці 
15 AUDSF Open 	Juvenile 1 ST  12 Ювенали 1 H – 4 Танці 
16 AUDSF Open  Juvenile 2 ST   15:30 

 17:00  13 Ювенали 1 H  Соло – 4 Танці 
17 AUDSF Open  Juvenile 1 LAT  14 Ювенали 2 H  Соло – 4 Танці 
18 AUDSF Open  Juvenile 2 LAT   17:30 

 18:00  15 Ювенали 2 H – 4 Танці 
19 AUDSF Open   Junior 1 ST  16 Юніори 1+2 H – 4 Танці 
20 AUDSF Open 	 Junior 2 ST   19:00 

 19:00  17 Юніори 1+2 H  Соло – 4 Танці 
21 AUDSF Open   Junior 1 LAT   19:30 
22 AUDSF Open   Junior 2 LAT  18 Юніори 1+2 C+B ST 

 20:00  19 Молодь + Дорослі  C+B ST 
23 AUDSF Open 	 Youth ST   20:30 
24 AUDSF Open  Adult ST  20 Юніори 1+2 C+B LAT 

 21:00  21 Молодь + Дорослі  C+B LAT 
24 AUDSF Open 	Youth LAT    
26 AUDSF Open  Adult LAT    



 
Змагання проводяться у відповідності до правил ВФТС та WDSF.  
 

Судді: 
 
Рейтингові категорії оцінюють виключно судді з дійсною ліцензією ВФТС або WDSF .  
Участь у класифікаційних змаганнях у якості судді можлива лише відповідно отриманій суддівській 
категорії за умови дійсної ліцензії на 2020 рік та наявної книжки судді. Суддівство у 
класифікаційних змаганнях здійснюється суддями відповідних категорій за умови поданої on-line 
заявки на суддівство. Термін подання заявки до 23:59 год. 02 грудня 2020 року.  
 

Заявка на участь: 
 
Всім спортсменам/танцювальним парам необхідно обов’язково подати  on-line заявку на участь у 
змаганнях на офіційному сайті https://audsf.org/competition/2020 до 23:59 год. 02 грудня 2020 року. 
Заявки здійснюються виключно українською мовою! Заявки, що подаватимуться іншою мовою 
будуть видалятись з системи реєстрації. 
 

Важливо! Умови, щодо запобігання поширенню COVID–19: 
 
Захід проводиться  без допуску глядачів.  
 
Керівники команд (тренери) подають завчасно заявку встановленого взірця на участь 
супроводжуючих осіб* у змаганнях (вхід на змагання) на електронну пошту dsc.foxtrot@gmail.com  
до 23:59 год. 02 грудня 2020 року.  
*Офіційні супроводжуючі особи, – особи, які є невід’ємною частиною команд клубів без яких 
неможлива участь спортсменів у змаганнях (наприклад, батьки малолітніх спортсменів, тренери, 
тощо…).   
Кількість супроводжуючих осіб є обмеженою. Організатор залишає право обмеження 
кількості супроводжуючих осіб для однієї команди/клубу.  
 
СТРОГО! Реєстрація учасників (спортсменів, тренерів, супроводжуючих осіб) здійснюється 
виключно однією особою від клубу (керівником команди), один раз одним пакетом на всі змагання 
(категорії, відділення, дні) згідно попередньої заявки. Тренер (представник) клубу отримує весь 
пакет для всього клубу (номери, вхідні, тощо...) на всі дні/відділення/категорії попередньо, до 22:00 
04 грудня 2020 року, узгодивши всю заявку, в т.ч. на супроводжуючих осіб, з реєстраційною 
комісією (Тетяна Валентинівна Козак, +380637572997; +380679772119; skdynamo@mail.lviv.ua) 
Зміни до реєстрації, дореєстрація, доакредитація супроводжуючих осіб у день змагань 
НЕМОЖЛИВА! 
 
Реєстрація учасників завершується строго за 30 хвилин до початку кожного відділення 
змагань. Потурбуйтесь про своєчасну явку.  
 
Змагання проводитимуться без розминки.  
Виступ учасників відбувається строго згідно попередньо наданого розкладу. Перебування учасників 
в приміщенні СК «Грація» можливе лише на час підготовки до виступу (перевдягання), не раніше 
ніж за 60 хв до виступу і, власне, час змагань (відділення у якому спортсмен бере участь). 
Перебування в приміщенні впродовж усього дня, очікування інших учасників НЕМОЖЛИВЕ. 
Прохання керівників команд подбати про це. 
 
Попередня реєстрація учасників (спортсменів та супроводжуючих осіб) м. Львова обов’язкова та 
відбудеться 04 грудня, місце буде повідомлено додатково. 
 
Обов’язковою умовою перебування для всіх осіб у місці проведення змагань заходу є носіння 
захисної медичної маски впродовж усього часу перебування. Вийнятком є спортсмени, що 
безпосередньо змагаються на танцювальному майданчику.  
Особам, що нехтуватимуть запобіжними заходами або недобросовісно виконуватимуть вимоги 
може бути відмовлено у участі в заході та перебуванні в приміщенні. Також такі особи можуть бути 
притягнуті до адміністративної відповідальності.  
 
Фінансові умови участі: 
Благодійний внесок у категоріях за участь у змаганнях складає :  
«Школа», «Дебют» - 250 грн. з учасника за програму;  
«N», «Е», - 300 грн. з учасника за програму;  
«D», «С+В» - 400  грн. з учасника за програму; 
AUDSF Open, - 500  грн. з учасника за програму.  
 
Внески від супроводжуючих осіб складають: 150 грн. з особи за день змагань. 
Місця за столиками оплачуються додатково 300 грн./столик (лише 2 місця) за кожне відділення 
змагань. Попереднє бронювання місць за столиками: dsc.foxtrot@gmail.com 

Контактні особи:  
+38 (097) 306 72 41 – Андрій Поливка, 
+38 (097) 306 20 04 – Олена Пивоварова.  



 
 
 

Порядок дій керівника команди/клубу, відповідальної особи для реєстрації 

учасників та участі у змаганнях. 
Дані заходи введені для запобігання поширенню COVID–19,  

просимо поставитись з розумінням,  

жодних винятків не передбачено. 
 

1. Спортсмени, тренери до 23:59 год. 02 грудня 2020 року заявляються он-лайн на 

змагання.  

2. Тренер, керівник команди/клубу до 23:59 год. 02 грудня 2020 року надсилає 

заявку на участь супроводжуючих осіб на адресу dsc.foxtrot@gmail.com	та	копію	
на	skdynamo@mail.lviv.ua. 

3. Тренер, керівник команди/клубу до 22:00 04 грудня 2020 року, узгоджує всю 

заявку, в т.ч. на супроводжуючих осіб, з реєстраційною комісією з допомогою 

засобів електронного зв’язку. 

4. Для учасників м. Львова  обов’язково  (для іногородніх при можливості) тренер, 

керівник команди/клубу до 21:00 04 грудня 2020 року отримує весь пакет 

необхідний для участі спортсменів (номерів та вхідних, в т.ч. для 

супроводжуючих) для всього клубу.  

5. У день змагань вхід у будівлю СК «Грація» буде можливий лише для керівників 

команди/клубу, що вказані у заявці. Ця особа, лише одна від клубу, завчасно, за 

півтора години до участі перших спортсменів  клубу, отримує у реєстраційної 

комісії весь пакет необхідний для участі спортсменів (номерів та вхідних, в т.ч. 

для супроводжуючих) для всього клубу. Зміни у день змагань неможливі.  

6. Керівник команди/клубу виходить назовні будівлі, де зустрічає спортсменів 

свого клубу і передає необхідні вхідні перепустки та номери 

учасникам/супроводжуючим особам. 

 


